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ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 

 
1. W momencie otwarcia rachunku automatycznie aktywowany jest do rachunku Plan Basic, tj. pakiet podstawowych transakcji, 

operacji, produktów i funkcjonalności  udostępnianych w ramach prowadzenia rachunku Plan Biznes na zasadach i w limitach 

określonych w rozdz. II A pkt 5 niniejszej Tabeli opłat i prowizji bankowych dla Rachunku Plan Biznes. Plan Basic obowiązuje 

Klienta przez cały okres funkcjonowania rachunku Plan Biznes, do momentu jego zamknięcia bądź zmiany na inny typ rachunku.  

2. W ramach każdego aktywnego Planu Plus Klient otrzymuje dostęp do grupy  transakcji, operacji, produktów lub funkcjonalności 

na zasadach i w limitach określonych w rozdz. II A pkt 6 niniejszej Tabeli opłat i prowizji bankowych dla Rachunku Plan Biznes.  

3. Opłaty i prowizje za transakcje, operacje, produkty i funkcjonalności objęte Planem Basic lub Planami Plus do Rachunku Plan 

Biznes, wykonane ponad limity określone dla Planu Basic i Planów Plus, są naliczane i pobierane ostatniego dnia miesiąca, w 

każdym miesiącu w cyklu poboru opłat. 

4. Opłaty i prowizje za transakcje, operacje, produkty i funkcjonalności, wykorzystane w cyklu miesięcznym ponad limity wynikające 

z Planu Basic lub aktywnych Planów Plus, są naliczane przez Bank wg stawek wskazanych w niniejszej Tabeli opłat i prowizji 

bankowych dla Rachunku Plan Biznes, z zastrzeżeniem ust. 3 powyżej oraz ust. 8 poniżej. 

5. Opłaty i prowizje na rachunkach, na których nie zostały aktywowane Plany Plus, są naliczane na zasadach ogólnych z 

zastrzeżeniem ust. 3 powyżej oraz ust. 8 poniżej. 

6. Opłaty za Plany Plus są pobierane z góry, ostatniego dnia miesiąca. 

7. Opłaty za aktywację Planów Plus są pobierane w momencie aktywacji wybranego Planu Plus* - za miesiąc, w którym Plan Plus 

został aktywowany, a kolejne w ostatnim dniu kalendarzowym miesiąca za kolejny miesiąc obowiązywania Planu Plus. 

8. W stosunku do nieujętych w niniejszej Tabeli opłat i prowizji bankowych dla Rachunku Plan Biznes pozycji opłat i prowizji 

zastosowanie mają stawki opłat i prowizji dla Rachunku Biznes Komfort oraz zapisy postanowień ogólnych określonych w „Tabeli 

opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych prowadzących księgi rachunkowe”, dostępnej na stronie www.aliorbank.pl. 

______________________________ 

* z wyłączeniem sytuacji, w której Plany Plus aktywowane są w miesiącu, w którym został otwarty rachunek. W miesiącu otwarcia 

rachunku Klient jest uprawniony do bezpłatnej aktywacji dowolnej ilości Planów Plus, z zastrzeżeniem maksymalnej możliwej do 

aktywacji ilości Planów Plus wskazanej w § 3 ust. 6 Regulaminu Planów Plus do Rachunku Plan Biznes.  

 

ROZDZIAŁ II Obsługa rachunków bankowych 

L.p. Tytuł opłaty/prowizji 
Tryb 

naliczania 

Wysokość opłaty/prowizji 

Rachunek Plan Biznes  

A. Otwieranie, prowadzenie Rachunku 

1.  Otwarcie rachunku podstawowego/pomocniczego  każdorazowo 0 zł 

2.  Prowadzenie rachunku podstawowego1a 1b miesięcznie 0 zł / 60 zł2 

3.  Prowadzenie rachunku pomocniczego (w tym walutowego) miesięcznie za 
każdy rachunek 

0 zł – 2 rachunki 

30 zł – kolejne rachunki3 

4.  Prowadzenie rachunku płacowego miesięcznie za 
każdy rachunek 

30 zł 

5.  Plan Basic: 

1) Wydanie 2 kart (w tym wydanie karty w miejsce zastrzeżonej/wznowienie 
karty) 

2) Korzystanie z 2 kart debetowych 

udostępniane w 
cyklu  

 

 

0 zł 

 
1a Bank pobiera dodatkową opłatę na koniec roku w wysokości 1% od nadwyżki sumy sald zgromadzonych na wszystkich rachunkach 
bieżących, pomocniczych i lokatach terminowych. Opłata jest pobierana w przypadku gdy: a) suma salda w przeliczeniu na PLN na 
koniec roku na wszystkich rachunkach bieżących, pomocniczych i lokatach terminowych przekroczy wartość 20 mln oraz b) suma 
salda w przeliczeniu na PLN na koniec roku przekroczy 110% średniego łącznego salda na wszystkich rachunkach bieżących, 
pomocniczych i lokatach terminowych wyliczonego za okres od 1 stycznia do 30 listopada danego roku. Opłata nie jest pobierana od 
Przedsiębiorców IDG, czyli osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą, w tym w ramach spółki cywilnej. 
Opłata podlega negocjacji.  
1bBank pobiera dodatkową opłatę miesięczną od sald zgromadzonych na rachunkach bieżących, pomocniczych oraz lokatach 
terminowych prowadzonych w EUR. Opłata naliczana jest od nadwyżki łącznego średniomiesięcznego salda na wszystkich rachunkach 
w EUR przekraczającego 400 000 EUR. Wysokość opłaty wynosi 1/12 aktualnej bezwzględnej wartości stawki EURIBOR 1M na ostatni 
dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc pobrania prowizji. Opłata pobierania w cyklach miesięcznych. Opłata nie jest pobierana od 
Przedsiębiorców IDG, czyli osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą, w tym w ramach spółki cywilnej.   
2Opłata 0 zł dotyczy przypadku, gdy klient spełni jeden z dwóch warunków: w danym miesiącu kalendarzowym (do 21.00 ostatniego 
dnia miesiąca kalendarzowego) dokona łącznie minimum 4 transakcji bezgotówkowych przynajmniej jedną kartą debetową posiadaną 
do rachunku podstawowego lub pomocniczego, (nie dotyczy karty Wirtualnej) albo wykona przelew do ZUS lub US (nie dotyczy 

realizacji przelewów za pośrednictwem zleceń stałych oraz przelewów natychmiastowych). Opłata nie jest pobierana w miesiącu, w 
którym otwarto rachunek. 
3Opłata pobierana od każdego rachunku pomocniczego w przypadku nie spełnienia warunków określonych w przypisie 2. 

Tabela opłat i prowizji bankowych  

dla Rachunku Plan Biznes 
Obowiązuje od 13.04.2021 r. 

 

http://www.aliorbank.pl/
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ROZDZIAŁ II Obsługa rachunków bankowych 

L.p. Tytuł opłaty/prowizji 
Tryb 

naliczania 

Wysokość opłaty/prowizji 

Rachunek Plan Biznes  

3) Wypłaty gotówki w bankomatach zlokalizowanych w Oddziałach Alior 
Banku 

4) Przelewy do ZUS i na rachunki organów podatkowych w Bankowości 
Internetowej 

5) Przelewy pomiędzy rachunkami Klienta 

6) 2 użytkowników w Pakiecie Abonamentowym w BusinessPro 

7) Moduł eFX Trader4 

 

 

miesięcznie   
 

6.  Opłata za każdy kolejny aktywny Plan Plus do Rachunku.  

Dostępne Plany Plus: 

1) BusinessPro - w ramach każdego kolejnego aktywnego Planu Plus 
BusinessPro udostępniany jest dostęp dla 2 kolejnych użytkowników w 

Pakiecie Abonamentowym oraz moduły udostępniane narastająco: 

a) Pierwszy aktywny Plan Plus BusinessPro: 

• moduł Import / Export. 

b) Drugi aktywny Plan Plus BusinessPro: 

• moduł Import / Export, 

• moduł Cash Management.  

c) Trzeci i kolejne aktywne Plany Plus BusinessPro: 

• moduł Import/Export, 

• moduł Cash Management, 

• moduł Grupy powiązane. 

2) Karty - w ramach każdego kolejnego aktywnego Planu Plus Karty 
udostępniane jest: 

• wydanie i korzystanie z kolejnych 2 kart debetowych (w tym 
wydanie karty w miejsce zastrzeżonej/wznowienie karty),  

• 2 wypłaty w bankomacie obcym krajowym lub europejskim6 

• 1 wpłata we wpłatomacie. 

3) Przelewy - w ramach każdego kolejnego aktywnego Planu Plus Przelewy 
udostępniane jest:  

• 60 przelewów krajowych, SEPA, lub płacowych w Bankowości 
Internetowej oraz  

• 60 kodów autoryzacyjnych SMS lub komunikatów SMS. 

miesięcznie  
za każdy Plan 

Plus 
30 zł 

B. System BusinessPro 

1.  Pakiet Abonamentowy: 

1.1.  Każdy kolejny użytkownik ponad limit określony w Planie Basic miesięcznie 20 zł 

1.2.  Dodatkowe moduły:  

• Moduł Cash Management  

• Moduł Import - Export 

• Moduł Grupy powiązane  

miesięcznie za 
każdy moduł 

50 zł 

2.  Moduł Autodealing  miesięcznie 30 zł 

3.  Powiadomienia: 

3.1.  - e-mail każdorazowo 0 zł 

3.2.  - komunikat SMS (nie dotyczy kodów autoryzacyjnych) każdorazowo 0,30 zł 

3.3.  - kod autoryzacyjny SMS  każdorazowo 0,30 zł 

4.  System BankConnect: 

4.1.  Wsparcie w zakresie dostosowania oprogramowania Klienta do wdrożenia 
Systemu BankConnect 

każdorazowo do negocjacji  

4.1.1.  Pakiet Abonamentowy (liczba odpytań miesięcznie: bez ograniczeń)  miesięcznie 300 zł 

C. Przelewy krajowe, zlecenia stałe, przelewy zagraniczne 

1.  Przelew na inny rachunek w Banku, złożony: 

1.1.  - w Bankowości Internetowej każdorazowo 2,5 zł 

2.  Przelew na rachunek w innym banku (ELIXIR), złożony: 

2.1.  - w Bankowości Internetowej  każdorazowo 2,5 zł  

3.  Przelew Natychmiastowy (Express ELIXIR i BlueCash), złożony: 

3.1.  Express ELIXIR / Blue Cash  - w Bankowości Internetowej  każdorazowo 15 zł 

4.  Przelew SORBNET w kwocie do 1 miliona PLN, złożony: 

4.1.  - w Bankowości Internetowej każdorazowo 30 zł 

5.  Przelew SORBNET w kwocie równej lub wyższej niż 1 milion PLN, złożony: 

 
4Z usługi eFX Trader mogą skorzystać wyłączenie przedsiębiorstwa, których roczny przychód ze sprzedaży przekracza 5 milionów 

PLN. 
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ROZDZIAŁ II Obsługa rachunków bankowych 

L.p. Tytuł opłaty/prowizji 
Tryb 

naliczania 

Wysokość opłaty/prowizji 

Rachunek Plan Biznes  

5.1.  - w Bankowości Internetowej każdorazowo 20 zł 

6.  Przelew zagraniczny lub przelew w walucie obcej w kraju w trybie zwykłym: 

6.1.  - w Bankowości Internetowej każdorazowo 0,3% min. 30 zł max. 100 zł 

7.  Tryb pilny (opłata dodatkowa) każdorazowo 30 zł 

8.  Tryb ekspresowy (opłata dodatkowa) każdorazowo 50 zł 

9.  Przelew transgraniczny / SEPA złożony: 

9.1.  - w Bankowości Internetowej, tryb zwykły, opcja kosztowa SHA każdorazowo 2,5 zł 

9.2. - w Bankowości Internetowej, realizowany w trybie ekspresowym przy opcji 
kosztowej SHA na kwotę równą i powyżej 1 miliona PLN 

każdorazowo 20 zł 

9.3. - w Bankowości Internetowej, realizowany w trybie ekspresowym przy opcji 
kosztowej SHA na kwotę do 1 miliona PLN 

każdorazowo 30 zł 

10. Ryczałt na pokrycie kosztów banków pośredniczących w przypadku opcji 
podziału kosztów OUR – opłata dodatkowa 

każdorazowo 80 zł 

D. Wpłaty i wypłaty gotówkowe  

 

1.  Wpłata gotówkowa: 

1.1.  - w formie otwartej (wpłaty własne) 

każdorazowo 

 0,6% min. 25 zł (w złotych) 

1,2% min. 30 zł (w walutach 
obcych) 

1.2.  - we wpłatomacie Euronet każdorazowo 0,5% min. 6 zł 

1.3.  - we wpłatomacie Planet Cash każdorazowo 0,5% min. 6 zł 

1.4.  - we wpłatomacie zlokalizowanym w Oddziałach Alior Banku  każdorazowo 0,2% min. 3 zł  

2.  Wypłata gotówkowa: 

2.1.  - w formie otwartej 

każdorazowo 

0,6% min. 25 zł (w złotych) 

1,2% min. 30 zł (w walutach 

obcych) 

3.  Automatyczna wypłata gotówkowa  

- Opłata stała (abonament) 

- Realizacja przez beneficjenta zlecenia wypłaty 

miesięcznie 

od każdej 
wypłaty 

 

100 zł 

0,55% min. 15 zł  

4.  Wpłata gotówkowa dokonywana w formie zamkniętej (w tym z wykorzystaniem rachunków wirtualnych): 

4.1.  - w Oddziale 
każdorazowo 

0,5% min. 15 zł (w złotych) 

0,8% min. 20 zł (w walutach 
obcych) 

4.2.  - do wrzutni nocnej 
każdorazowo 

0,4% min. 15 zł (w złotych) 

0,7% min. 20 zł (w walutach 
obcych) 

4.3.  - w urzędach pocztowych każdorazowo  0,4% min. 25 zł (w złotych) 

ROZDZIAŁ III Obsługa kart debetowych Mastercard 

L.p. Tytuł opłaty/prowizji 
Tryb 

naliczania 

Wysokość 
opłaty/prowizji 

Rachunek Plan Biznes  

A. Korzystanie z karty 

1.  Wydanie każdej kolejnej karty ponad limity wynikające z Planu Basic lub 

Planu Plus Karty (w tym wydanie karty w miejsce zastrzeżonej/wznowienie 
karty)  

od czynności 
 

30 zł  

2.  Opłata roczna (dotyczy wszystkich kart debetowych wydanych do rachunków) rocznie 0 zł 

3.  Opłata za kartę Mastercard Debit Commercial Wirtualna, Mastercard Debit 

Commercial Wielowalutowa Wirtualna 

miesięcznie od 

każdej karty 
30 zł 

4.  Korzystanie z każdej kolejnej karty debetowej ponad limity wynikające z 

Planu Basic lub Planu Plus Karty 
miesięcznie od 
każdej karty 

5 zł   

5.  Podpięcie walutowego rachunku pomocniczego do karty Mastercard Debit 
Commercial Wielowalutowa / Mastercard Debit Commercial Wielowalutowa 
Wirtualna 

od czynności 

0 zł – 5 pierwszych 
rachunków  

30 zł – każdy kolejny 
rachunek 
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ROZDZIAŁ II Obsługa rachunków bankowych 

L.p. Tytuł opłaty/prowizji 
Tryb 

naliczania 

Wysokość opłaty/prowizji 

Rachunek Plan Biznes  

B. Transakcje realizowane kartami Mastercard Business / Mastercard Business Debit / 

Mastercard Debit Commercial / Mastercard Business Travel / Mastercard Debit Commercial 

Wirtualna5 

1.  Bezgotówkowa transakcja krajowa od wartości 
transakcji 

0% 

2.  Bezgotówkowa transakcja europejska6 od wartości 
transakcji 

0% 

3.  Bezgotówkowa transakcja zagraniczna7 od wartości 
transakcji 

4% 

4.  Wypłata gotówki w krajowych bankomatach sieci Euronet każdorazowo 0,5% min. 5 zł  

5.  Wypłata gotówki w krajowych bankomatach sieci Planet Cash każdorazowo 0,5% min. 5 zł 

6.  Wypłata gotówki w bankomatach innych sieci krajowych lub europejskich6  4% min. 5 zł 

7.  Wypłata gotówki w kasach banków krajowych lub europejskich6 każdorazowo 4% min. 5 zł  

8.  Wypłata gotówki w bankomatach zagranicznych oraz kasach banków 
zagranicznych8 

każdorazowo 5% min. 12 zł 

C. Transakcje realizowane kartą Mastercard Debit Commercial Wielowalutowa / Mastercard Debit Commercial 
Wirtualna Wielowalutowa5 

1. Bezgotówkowa transakcja rozliczona na podpiętych do karty rachunkach w 
EUR, USD, GBP, SEK, NOK 

od wartości 
transakcji 

0% 

2. Bezgotówkowa transakcja rozliczona na podpiętych do karty rachunkach w 

pozostałych walutach 

od wartości 

transakcji 
1% 

3. Bezgotówkowa transakcja rozliczona na rachunku w EUR, zrealizowanych w 

walucie innej niż EUR 

od wartości 

transakcji 
3% 

4. Wypłata gotówki w bankomatach zlokalizowanych w Oddziałach Alior Banku  każdorazowo 0 zł  

5. Wypłata gotówki w krajowych bankomatach sieci Euronet, Planet Cash każdorazowo 1% min. 3 zł 

7. Wypłata gotówki w bankomatach innych sieci krajowych   każdorazowo 1% min. 3 zł 

8. Wypłata gotówki w kasach banków krajowych każdorazowo 1% min. 3 zł 

9. Wypłata gotówki w bankomatach sieci europejskich6 każdorazowo 1% min. 3 zł 

10 Wypłata gotówki w kasach banków europejskich6 każdorazowo 1% min. 3 zł 

11. Wypłata gotówki w bankomatach zagranicznych oraz kasach banków 
zagranicznych8 

każdorazowo 3% min. 6 zł 
 

 
5 Karty Mastercard Debit Commercial Wirtualna, Mastercard Debit Commercial Wielowalutowa Wirtualna umożliwiają realizację 
wyłącznie transakcji bezgotówkowych za pośrednictwem sieci Internet. 
6 Obejmuje transakcje wykonane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego w walucie EUR. 
7 Obejmuje transakcje zagraniczne poza transakcjami wymienionymi w przypisie 6. Prowizja nie dotyczy karty Mastercard Business 
Travel. Bank naliczy prowizję od każdej transakcji bezgotówkowej dokonanej w walucie polskiej lub walucie obcej u akceptanta 

posiadającego siedzibę poza granicami terytorium Polski. 
8 Obejmuje transakcje zagraniczne poza transakcjami wymienionymi w przypisie 6.  
 


